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ВСТУП 

 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним 

матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Зміст 

самостійної роботи студента визначається навчальною програмою дисципліни, 

методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійне 

опрацювання навчальної дисципліни здійснюється студентами у вільний від 

аудиторних занять час. 

Навчальна дисципліна «Інноваційні технології в туризмі» є однією з 

нормативних дисциплін програми підготовки магістрів з туризму. Метою 

вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними 

основами інноваційного менеджменту в туризмі, розроблення та 

запровадження інноваційного туристичного продукту, використання 

інноваційних технологій в його формуванні, обслуговуванні туристів; 

застосування нових інформаційних технологій комплектування, просування та 

продажу турів; формування знань щодо новітніх механізмів та методів 

управління міжнародними та вітчизняними підприємствами сфери туризму. 

У результаті самостійної роботи студент повинен  

знати:  

‒ принципи інноваційних процесів в туризмі; 

‒ види інновацій та їх диференціацію; 

‒ моделі інноваційного підприємництва; 

‒ основні елементи та принципи новітніх технологій; 

‒ методи оцінювання економічної ефективності впровадження інновацій; 

уміти використовувати:  

‒ теорії інноваційного розвитку; 

‒ принципи впровадження інновацій в сучасних умовах; 

‒ особливості моделей інноваційного розвитку туристичних підприємств, 

міжнародний та вітчизняний досвід формування та впровадження інновацій в 
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діяльність туристичних підприємств; 

‒ принципи та механізм функціонування інноваційних процесів; 

‒ управління вибором напрямів і варіантів розвитку туристичних 

підприємств у нестабільному ринковому середовищі; 

‒ упроваджувати інноваційні проекти в туризмі, інформаційні інноваційні 

технології в процесах обслуговування туристів; 

‒ формувати стратегії інноваційного розвитку підприємств; 

‒ нові форми і види туризму, обґрунтовувати нові потреби 

подорожуючих, організаційно-технологічного забезпечення процесів 

обслуговування, професійну аргументацію під час обговорення інноваційних 

методів роботи в готельному і ресторанному сервісі, курортній справі та 

туризмі. 

Більшість цих питань розглядається під час проведення лекційних і 

практичних занять, а закріплення матеріалу та його систематизація 

передбачена під час виконання реферату, що зумовлює її актуальність та 

доцільність. 

Вивчення окремих теоретичних питань і підготовка до самостійних і 

практичних занять проводиться в бібліотеках, методичних кабінетах і вдома. 

Контроль за самостійною роботою студента здійснюється в термін, визначений 

викладачем дисципліни, а також наприкінці навчального семестру поряд з 

матеріалом, що був опрацьований на аудиторних заняттях упродовж періоду 

вивчення навчальної дисципліни. Ці методичні вказівки мають на меті 

допомогти студентам самостійно оволодіти знаннями із застосування 

інноваційних технологій в туризмі. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

пор. 
Тема 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 Теорії інноваційного розвитку 1 9  11 

2 Інноваційні процеси в туризмі 1 9 1 9 

3 
Державне регулювання 

інноваційної діяльності 
1 8  10 

4 

Інформаційні інноваційні 

технології в процесах 

туристичного обслуговування 

2 8  11 

5 Інноваційні проекти в туризмі 1 9  11 

6 
Правові аспекти інноваційної 

діяльності 
2 7  10 

7 

Фінансове та інвестиційне 

забезпечення впровадження 

інноваційних технологій в 

туризмі 

2 8 1 10 

 Усього годин: 10 58 2 72 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

 

Тема 1 Теорії інноваційного розвитку 

Вплив науково-технічних нововведень на розвиток туризму, підхід до 

формування інноваційного комплексу туризму. Циклічній розвиток економіки. 

Дослідження М. Д. Кондратьєва. Теорія інноваційного розвитку Й. Шумпетера. 

Технологічні устрої розвитку та еволюція інноваційних теорій. Інноваційний 

пат. Теорія кризи. Теорія росту П. Ромера. 

Роль підприємця в інноваційних процесах. Підприємницька діяльність в 

туризмі та зміна управлінських парадигм в туристичних організаціях. 

Види інновацій в туризмі за класифікаційними ознаками: за сферою 

застосування, за масштабами розповсюдження, за характером змін, за 

предметом застосування, за ступенем реактивності, за ступенем формування і 

впровадження, за тривалістю життєвого циклу інновації, за формою організації 

інноваційного процесу (імплементації), за повнотою інноваційного процесу і 

ступенем новизни, за характером процесу інноваційної діяльності, за ступенем 

інноваційних змін, відносно попереднього стану процесу (системи). Життєвий 

цикл інновацій. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте дослідження М. Д. Кондратьєва про циклічний 

розвиток економіки. 

2. У чому полягає сутність теорії інноваційних процесів Й. Шумпетера? 

Дайте визначення понять «технологічний уклад», «CALS-технології». 

3. Охарактеризуйте вплив науково-технічних нововведень на розвиток 

туризму. 

4. Назвіть основну мету впровадження науково-технічних нововведень. 

5. Охарактеризуйте еволюцію світової економічної та політичної системи. 

Література: [2, с. 253‒272; 3, с. 131–154; 4, с. 242‒259; 6, с. 322‒347;           

7, с. 58‒73; 18, с. 35‒52; 23, с. 47‒68]. 
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Тема 2 Інноваційні процеси в туризмі 

Структура і стадії інноваційних процесів: нововведення; інноваційна 

діяльність; державна інноваційна політика; інноваційний потенціал; 

інноваційна сфера; інноваційна інфраструктура; інноваційні програми. 

Об'єкти інноваційної діяльності в туризмі. Інноваційні процеси в 

просуванні та комерціалізації туристичного продукту. Транснаціоналізація 

процесу туристичного виробництва. 

Інновації в управлінні туристичними підприємствами. Нові форми 

управління в туризмі: управління за контрактом, ділове партнерство, 

синдиціювання, корпоратизація, мережі та консорціуми, альянси та ін. 

Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. Джерела 

інноваційних можливостей та формування інноваційної політики. 

Цілі та принципи діагностування інноваційного потенціалу туристичного 

підприємства. Методика діагностування інноваційного потенціалу туристської 

організації. Розробка основних напрямів діагностики потенціалу туристської 

організації. Динамічне моделювання туристичного бізнесу. Управління 

інноваціями. Управління знаннями. 

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть недоліки та переваги стратегічних туристських альянсів. 

2. Наведіть приклади стратегічних альянсів, ділових корпорацій, 

добровільних союзів у сфері туризму. 

3. Чим відрізняються умови вступу та співпраці стратегічних альянсів і 

ділових корпорацій? 

4. Охарактеризуйте сутність споживчого маркетингу; чим споживчий 

маркетинг відрізняється від класичного маркетингу? 

5. У чому полягає сутність «клубів продукту» в туризмі? 

6. Якими діями характеризується кожен етап динамічного моделювання 

бізнесу? 
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7. За допомогою яких методів можна провести аналіз позиціонування 

компанії на ринку? 

8. З якою метою вивчають споживачів з точки зору чутливості до 

інновацій? Яким чином відбувається залучення персоналу до інноваційних 

процесів на підприємстві? 

Література: [1, с. 32‒54; 8, с. 71‒86; 12, с. 134–181; 13, с. 201‒219;              

14, с. 122–165; 18, с. 57–73].  

 

Тема 3 Державне регулювання інноваційної діяльності 

Вплив політичної, економічної і соціальних сфер на інноваційні процеси в 

туризмі. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної 

діяльності. Роль Всесвітньої туристської організації в стимулюванні 

виникнення і розповсюдженні інновацій. 

Принципи гармонійного розвитку туризму. Національна інноваційна 

система. Державна підтримка і стимулювання Інноваційних процесів. 

Регулювання інноваційної діяльності у технологічно-розвинених країнах світу. 

Методи активізації інноваційного процесу. 

Система державного регулювання інноваційних процесів в Україні. 

Організація науки і науково-технічних досліджень у сфері туризму. Напрями 

інноваційної стратегії сталого розвитку туризму. 

Питання для самоперевірки 

1. Які чинники стимулюють розвиток інноваційних процесів у туризмі? 

Наведіть завдання діяльності Всесвітньої туристської організації. 

2. У чому полягає сутність розвитку інноваційної діяльності через пряму 

участь у ній держави? 

3. Охарактеризуйте особливості надання субсидій і грантів. Наведіть 

різницю між цими поняттями. 

4. Охарактеризуйте особливості регулювання інноваційної діяльності у 

Сполучених Штатах Америки, Японії, країнах Європейського союзу. 
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5. Наведіть законодавчі акти, які регулюють інноваційну діяльність в 

Україні. 

6. Наведіть основні завдання держави в забезпеченні інноваційної 

діяльності у сфері туризму. 

Література: [2, с. 235–256; 3, с. 214‒239; 9, с. 127‒136; 11, с. 312‒325;       

13, с. 154‒175; 17, с. 35‒49]. 

 

Тема 4 Інформаційні інноваційні технології в процесах туристичного 

обслуговування 

Розвиток і застосування інформаційних технологій в туризмі. 

Використання інформаційних ресурсів Internet. E-mail. Usenet для 

поінформування про нові тури і ціни на них. Списки поштової розсилки 

(MailSender) й адресна інформація. Telnet. FTP. Gopher. WWW. Mime. Skipe та 

ICQ. Інтернет-вояж. Аудіо-гід. 

Туристичні інформаційні термінали: наповнення, умови користування. ІТ-

рішення для туристичних компаній (TourIndex): пошукові системи, 

автоматичні модулі сайтів туроператорів (TourAdmin) (установка модулів 

продажу, пошуку пакетних турів та екскурсійних програм; каталогів готелів 

(TourClient); підбору турів, турів зі знижками («горящих» турів), рейтингу 

популярності курортів / готелів (мінімальні ціни, вітрина турів та ін.). 

Геоінформаційні технології (ГІС-технології). Тенденції розвитку моделей 

даних в ГІС. Електронні карти і атласи. Можливості ГІС для складання 

спеціалізованих схем маршрутів. ГІС і Internet. 

Глобальні розподільні системи (GDS). Автоматизація туристичного офісу. 

Віртуалізація інформаційного забезпечення туриста. Віртуальні подорожі. 

Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі. Склад послуг 

різних систем бронювання і резервування. Інформаційні системи бронювання 

мережі туристичних агентств (Tourdealer). Соціальні мережі як засіб 

інформування про тури. Мережі туристичної контактової реклами ClickTravel. 

Таргетінг. Електронні магазини товарів для туризму. 



 11 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте еволюцію інформаційних технологій. 

2. У чому полягає сутність протоколу безпровідного зв'язку wap (wireless 

application protocol)? 

3. Охарактеризуйте особливості глобальних розподільних систем Galileo, 

Amadeus, Sabre, Worldspan. 

4. Наведіть основні вимоги до змістовної реклами.  

5. Які види зовнішньої Інтернет-реклами Ви знаєте? 

Література: [15, с. 85–106; 18, с. 104‒149; 19, с. 107‒115; 20, с. 35‒49]. 

 

Тема 5 Інноваційні проекти в туризмі 

Інноваційний туристичний продукт як основа нового проекту. Продукт-

захід, продукт-регіон, продукт-місцевість, продукт-товар, продукт-бренд та ін. 

Диверсифікація видів міжнародного туризму. Особливості екстремального 

туризму. Нові види та форми організації подорожей: Сухопутній туризм: 

трекінг, альпінізм, велосипедний туризм, лижний туризм, гірські лижі, 

верховий туризм, джіпінг. Пригодницькі тури та екзотик-тури, спелеотуризм. 

Повітряний туризм, відпочинок і розваги: планеризм, баллонінг, парашутінг, 

кайтінг. Авіаційній туризм. Космотуризм. Водний туризм: рафтінг, подорожі 

на веслувальних і вітрильних судах; екзотичні плавзасоби (на підводних 

човнах, катання по морських хвилях, риболовні екстрим-тури, дайвінг) та ін. 

Археологічні та палеонтологічні екскурсії. Релігійній туризм. Етнографічні 

тури. Мілітарі-тури. Хобі-тури. Лікувальнйй туризм. Музеї нових профілів. 

Новинки туристичних видань. Нові продукти івентивного туризму, курортного 

відпочинку, спа та велнес туризму. Система клубного відпочинку таймшер. 

Маркетингові інновації в туризмі: інновації в дослідженні туристичного 

ринку, продукту, споживачів, конкурентів; інновації в маркетингових 

комунікаціях; інновації в маркетинговій ціновій політиці; інновації в 

маркетингу продуктової політики; інновації в інформаційних технологіях; 
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інновації в маркетингу збуту.  

Техніко-технологічні інновації. Інновації в процесах обслуговування в 

турфірмі, в готелях, на курортах. 

Питання для самоперевірки 

1. Які види сухопутного туризму Ви знаєте? Які з цих видів можна 

віднести до екстремального туризму? 

2. Наведіть класифікацію гірськолижних трас за ступенем складності. Які 

види верхового туризму Ви знаєте? 

3. Наведіть приклади відомих пішохідних, верхових та гірських світових 

маршрутів. 

4. Наведіть приклади водних маршрутів в Україні. 

5. У чому полягає сутність організації мілітарі турів, хобі-турів? 

6. Які соціальні мережі є найбільш прийнятними для просування 

вітчизняних туристичних послуг? 

7. Дайте визначення поняття «Social Media Optimization»(SMO); що воно 

означає, для чого використовується? 

8. Дайте визначення поняття «Social Media Marketing» (SMM); що воно 

означає, для чого використовується? 

9. У чому полягає сутність управління репутацією в соціальних мережах?  

Література: [15, с. 85–106; 18, с. 104‒149; 19, с. 107‒115; 20, с. 35‒49]. 

 

Тема 6 Правові аспекти інноваційної діяльності 

Інтелектуальна власність в інноваційних процесах. Охорона і захист 

інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність як товар. Використання 

прав на інтелектуальну власність у сфері туризму. Охорона і захист 

інтелектуальної власності. Інноваційні конфлікти та можливості їх розв’язання. 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте роль інтелектуальної власності в економічному 

розвитку держави. 
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2. Визначте системний зв'язок, який існує між об’єктами інтелектуальної 

власності. 

3. Дайте визначення поняття і наведіть основні складові права 

інтелектуальної власності. 

4. Наведіть послідовність і особливості складання договорів комерційної 

концесії. 

5. Охарактеризуйте структуру управління мережами туристичних агентств. 

Які способи охорони і захисту інтелектуальної власності Ви знаєте? 

6. Охарактеризуйте міжнародні угоди про охорону інтелектуальної 

власності. 

Література: [3, с. 108–122; 5, с. 206‒225; 6, с. 102–126; 7, с. 121–139;       

16, с. 117–130; 18, с. 86‒94; 24, с. 186‒204]. 

 

Тема 7 Фінансове та інвестиційне забезпечення впровадження 

інноваційних технологій в туризмі 

Фінансова складова інноваційного потенціалу підприємства. Сутність і 

структура фінансового механізму. Принципи побудови механізму фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності.  

Економічні основи, джерела, форми і методи фінансового забезпечення 

інноваційної діяльності. Власні ресурси туристичних підприємств /   

корпорацій / альянсів. Використання банківських ресурсів. Розвиток 

венчурного капіталу. Міжнародні інвестиції. 

Макроекономічні джерела фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку: державні замовлення та урядові закупівлі, соціальні фонди в туризмі; 

кредити під гарантію уряду, податкові стимули та бюджетне фінансування 

івентивних заходів в туризмі, підтримка експорту національного туристичного 

продукту; можливості донорського фінансування інноваційних проектів. 

Критерії результативності інноваційної діяльності. Ризики інноваційних 

проектів. Методи оцінювання інноваційних проектів. Види ефективності та 

проблеми оцінювання ефективності інновацій в туризмі. 
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Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте основні джерела інвестування інновацій. 

2. Які форми і методи фінансового забезпечення інноваційних проектів Ви 

знаєте? 

3. Наведіть особливості використання комерційних кредитів, лізингу, 

венчурних інвестицій. 

4. Охарактеризуйте структуру венчурного капіталу в розвинених країнах 

світу. 

5. Наведіть основні етапи розрахунку чистого приведеного ефекту. 

6. Охарактеризуйте методику розрахунку індексу рентабельності 

інвестицій. 

7. Яким чином визначається термін окупності інвестицій? Які 

класифікаційні ознаки ризиків Ви знаєте? 

8. Наведіть особливості ризиків, притаманних туристичному 

інноваційному продукту. 

9. Охарактеризуйте заходи з мінімізації негативного впливу ризиків у 

процесі реалізації інноваційних проектів. 

Література: [1, с. 83‒95; 2, с. 142–156; 3, с. 201–213; 6, с. 421‒459;              

7, с. 56–75; 8, с. 45‒63; 17, с. 28‒54; 21, с. 102‒121]. 
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3 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

 

Реферат є додатковою частиною самостійної роботи студента. Мета 

роботи – поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами у процесі 

вивчення навчальної дисципліни. 

Написання реферату має сприяти глибшому засвоєнню студентами 

навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі», спонукає ґрунтовно 

вивчати нормативно-законодавчу базу з питань нових технологій, правові 

аспекти інноваційної діяльності підприємств сфери послуг, а також спеціальні 

наукові видання вітчизняних і закордонних авторів, у яких розглядаються 

питання опанування необхідними практичними навичками у туристичній 

сфері.  

Виконання реферату припускає наявність таких елементів наукового 

дослідження: практичної значущості; комплексного системного підходу до 

розв’язання завдань дослідження; теоретичного використання передової 

сучасної методології та наукових розробок; наявність елементів творчості.  

Під час виконання реферату студент повинен продемонструвати вміння у 

сфері науково-дослідної діяльності, уміння аналізу та синтезу інформаційних 

матеріалів і творчого підходу до теми індивідуальної роботи. 

Студент виконує реферат самостійно протягом вивчення навчальної 

дисципліни з проведенням консультацій з викладачем відповідно до графіка 

навчального процесу й оприлюдненням результатів. 

Студенти обирають тему реферату самостійно згідно з темами, 

запропонованими у методичних вказівках. За погодженням з викладачем 

студент може підготувати реферат на іншу тему, якої немає у цьому переліку. 

Реферат оформлюється в такому порядку: 

Титульна сторінка. 

Зміст. 

Вступ. 
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Розділи реферату. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

Першою сторінкою реферату є титульна, яка підлягає загальній нумерації 

сторінок. На титульній сторінці номер не ставлять, на наступних номер 

проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Приклад 

титульної сторінки до реферату наведений у додатку А.  

Зміст містить перелік розділів і параграфів реферату із зазначенням 

номерів сторінок, на яких розпочинається висвітлення матеріалу цих розділів і 

параграфів у тексті роботи. 

Вступ містить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності 

проблеми, призначеної для вивчення, мету і завдання дослідження. 

Матеріал реферату слід викладати стисло, чітко, літературною мовою, 

уникати відхилень від теми і повторів, містити посилання на відповідні 

літературні джерела й обов’язково ілюструвати таблицями, рисунками. 

Реферат оформлюють за допомогою комп’ютерного набору і друкують на 

одному боці аркуша білого паперу форматом А4 із використанням шрифтів 

текстового редактора Word розміру 14 із полуторним міжрядковим інтервалом. 

Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів:  ліве – не менше 20 мм, праве 

– не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Заголовки структурних частин реферату, зокрема «ЗМІСТ», «СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», друкують великими літерами симетрично до 

набору. Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Список використаної літератури є обов’язковим елементом реферату і 

містить бібліографічні описи використаних джерел. Відомості про літературу, 

яка включена до списку, необхідно подавати згідно з вимогами державних 

стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв. 

Загальний обсяг реферату становить – 20–25 сторінок.  

Роботу необхідно зброшурувати (папка-швидкозшивач). 
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Теми рефератів 

1. Поняття технологічного укладу. 

2. Цикли еволюції світової економічної та політичної системи.  

3. Характеристика розвитку сучасних інноваційних систем.  

4. CALS-технології та їх розвиток. 

5. Види інновацій в туризмі. 

6. Форми співробітництва в туризмі.  

7. Стратегічні альянси в міжнародному туризмі. 

8. Ділова корпорація як нова форма фінансування готельних підприємств. 

9. Добровільні союзи як форма партнерських відносин. 

10. Електронна торгівля як нова форма ринкових відносин.  

11. Споживчий маркетинг (CRM). 

12. Поняття динамічного моделювання бізнесу. Етапи динамічного 

моделювання бізнесу. 

13. Еволюція інформаційних технологій. 

14. Інтернет як інформаційно-телекомунікаційний засіб. 

15. Основні форми передачі технологій на комерційній основі. 

16. Віртуальні посередники – сайти готелів, авіакомпаній, туристичних 

фірм.  

17. Характеристика і призначення електронних систем бронювання. 

18. Реклама турпродукту в мережі Інтернет. 

19. Поняття екстремального туризму та його різновидів.  

20. Трекінг. Альпінізм. Скелелазіння. 

21. Велосипедний туризм та його особливості.  

22. Лижний туризм. Горні лижі.  

23. Верховий туризм.  

24. Просування туристичних послуг в Інтернеті в умовах розвитку 

соціальних мереж. 

25. Закордонний досвід роботи в соціальних мережах. 
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26. Характеристика і зміст поняття «інтелектуальний продукт».  

27. Класифікація об’єктів інтелектуальної власності. 

28. Документи, які складають основу інтелектуального товару.  

29. Формування ринку інтелектуальних продуктів. 

30. Система франчайзингу і її характеристика.  

31. Складання договорів комерційної концесії. 

32. Способи охорони і захисту інтелектуальної власності.  

33. Міжнародні угоди про охорону інтелектуальної власності. 

34. Форми і методи фінансового забезпечення інноваційних проектів. 

35. Методи аналізу та оцінювання інвестиційних проектів. 

36. Класифікація ризиків. 

37. Глобальні розподільні системи (GDS). Автоматизація туристичного 

офісу. 

38. Техніко–технологічні інновації. Інновації в процесах обслуговування в 

туристичних фірмах, готелях на курортах. 

39. Охорона і захист інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність 

як товар. 

40. Державна підтримка і стимулювання інноваційних процесів. 
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

 

1. Об’єкт, предмет і задачі навчального курсу. Мета вивчення дисципліни. 

Зв’язок з іншими дисциплінами, значення для підготовки фахівців зі 

спеціальності      242 ‒ «Туризм». 

2. Вплив науково–технічних нововведень на розвиток туризму. 

3. Циклічний розвиток економіки. 

4. Роль підприємця в інноваційних процесах.  

5. Види інновацій у туризмі за класифікаційними ознаками. 

6. Структура і стадії інноваційних процесів. 

7. Об’єкти інноваційної діяльності в туризмі. 

8. Інновації в управлінні туристичними підприємствами.  

9. Моніторинг інновацій як основа цілеспрямованого новаторства. 

10. Цілі та принципи діагностування інноваційного потенціалу 

туристичного підприємства. 

11. Вплив політичної, економічної та соціальних сфер на інноваційні 

процеси в туризмі.  

12. Принципи гармонійного розвитку туризму.  

13. Система державного регулювання інноваційних процесів в Україні. 

14. Напрями інноваційної стратегії сталого розвитку туризму.  

15. Розвиток і застосування інформаційних технологій у туризмі. 

16. Туристичні інформаційні термінали: наповнення, умови користування. 

17. Геоінформаційні технології (ГІС – технології). Тенденції розвитку 

моделей даних у ГІС.  

18. Глобальні розподільні системи (GDS). Автоматизація туристичного 

офісу. 

19. Віртуалізація інформаційного забезпечення туриста. Віртуальні 

подорожі. 

20. Автоматизовані системи бронювання і резервування в туризмі. 
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21.Склад послуг різних систем бронювання і резервування.  

22. Соціальні мережі як засіб інформування про тури. 

23. Інноваційний туристичний продукт як основа нового проекту. 

24. Диверсифікація видів міжнародного туризму. 

25. Маркетингові інновації в туризмі. 

26. Техніко–технологічні інновації. Інновації в процесах обслуговування в 

туристичних фірмах, готелях на курортах. 

27. Інтелектуальна власність в інноваційних процесах. 

28. Охорона і захист інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність 

як товар. 

29. Використання прав на інтелектуальну власність у сфері туризму. 

30. Охорона і захист інтелектуальної власності. 

31. Фінансова складова інноваційного потенціалу підприємства. 

32. Економічна основа, джерела, форми і методи фінансового 

забезпечення інноваційної діяльності. 

33. Макроекономічні джерела фінансового забезпечення інноваційного 

розвитку. 

34. Критерії результативності інноваційної діяльності. Ризики 

інноваційних проектів.  

35. Методи оцінювання інноваційних проектів.  

36. Види ефективності та проблеми оцінювання ефективності інновацій у 

туризмі. 

37.Технологічний підхід до формування інноваційного комплексу 

туризму. 

38. Життєвий цикл інновацій. 

39. Підприємницька діяльність у туризмі та зміна управлінських парадигм 

у туристичних організаціях. 

40. Інформаційні системи бронювання мережі туристичних агентств 

(Tourdealer). 
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41. Методи й інструменти державного регулювання інноваційної 

діяльності. 

42. Нові форми управління в туризмі: управління за контрактом, ділове 

партнерство, синдиціювання, корпоратизація, мережі та консорціуми, альянси 

тощо. 

43. Національна інноваційна система. 

44. Роль Всесвітньої туристичної організації в стимулюванні виникнення і 

розповсюдженні інновацій. 

45. Державна підтримка і стимулювання інноваційних процесів.  

46. Регулювання інноваційної діяльності у технологічно-розвинених 

країнах світу. 

47. Методи активізації інноваційного процесу. 

48. Організація науково-технічних досліджень у сфері туризму. 

49. Напрями інноваційної стратегії сталого розвитку туризму.  

50. Нові види та форми організації подорожей. 

51. Нові продукти інвективного туризму, курортного відпочинку, спа- та 

велнес-туризму. Система клубного відпочинку таймшер. 

52. Принципи побудови механізму фінансового забезпечення інноваційної 

діяльності. 

53. Власні ресурси туристичних підприємств / корпорацій / альянсів.  

54. Використання банківських ресурсів. Розвиток венчурного капіталу.  

55. Міжнародні інвестиції. 

56. Соціальні мережі як засіб інформування про тури.  

57. Мережі туристичної контактової реклами ClickTravel. Таргетинг. 
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